Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2021-06-15

Plats och tid

Teams, kl. 10:00-14:30

Beslutande ledamöter

Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Richard Carlsson (SD)
Hans Backman (L)
Henrik Olofsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Annika Huber (S) ersätter Tommy Berger (S)
Marie Frestadius (S) ersätter Karin Jansson (MP)
Daniel Persson (SD) ersätter Liz Zachariasson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Einar Vängmark (S)
Kristina Sjöström (V)
Ann-Charlotte Granath (M)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Yvonne de Winter (SVG)

Övriga närvarande

Göran Angergård (Regiondirektör)
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Johan Sörensson (Stabsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Ann Vestholm

Ordförande

................................................
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……………………………………….

Justerande
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Hans Backman (L)
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Revisionsrapport – Granskning av inhyrd personal inom hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhet (RS 2020/2697)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att godkänna svar på revisionsrapporten
”Granskning av inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Reservation
Henrik Olofsson (SVG), Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Jennie Forsblom (KD)
reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: "Det är av stor vikt att arbetet med att
minska andelen inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter. I
revisionsrapporten påtalas även att kontrollmål 6 - den löpande uppföljningen av vad inhyrd
personal har kostat i jämförelse med vad det skulle ha kostat om personalen varit anställd, ej
är uppfylld. Med anledning av detta reserverar vi oss till förmån för Henrik Olofssons
yrkande: -att en uppföljning av arbetet med att minska andelen inhyrd personal inom hälsooch sjukvårdsnämnden görs under hösten"
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Olofssons yrkande.

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg har PWC granskat inhyrd
personal inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter.
Rapportens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del har
säkerställt en ändamålsenlig upphandlingsprocess gällande inhyrd personal och att hälso- och
sjukvårdsnämnden till övervägande del har säkerställt att den interna kontrollen inom
granskningsområdet är tillräcklig.
Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som framkommit i den uppföljande
granskningen lämnar revisionerna följande rekommendationer till:
Regionstyrelsen:
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· Säkerställa att arbetet kring en IT-baserad hantering av behörighetsadministration gällande
attestanter färdigställs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden:
· Säkerställa att arbetet kring att minska beroende av inhyrd personal fortsätter för att nå en
ekonomi i balans.
· Säkerställa att rutiner finns kring beställning av bemanningstjänster för inhyrd personal per
vårdenhet för att möjliggöra att rutinen för leveranskvittens fungerar som avsett.
I det upprättade svaret redovisas hur arbete bedrivs inom Region Gävleborg kopplat till dessa
rekommendationer.

Yrkanden
Henrik Olofsson (SVG) yrkar tillägget att en uppföljning av inhyrd personal genomförs under
hösten. Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Jennie Forsblom (KD) och Richard Carlsson
(SD) stödjer Olofssons yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att avslå tilläggsyrkande med tillägget
att uppdraget finns, mot Olofssons tilläggsyrkande. Magnus Svensson (C) yrkar bifall till
ordförandens förslag. Ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens
förslag.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att godkänna svar på
revisionsrapporten ”Granskning av inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdens verksamhet

Expedieras till
Regionfullmäktige
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Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 HSN - Svar på revisionsrapport - Granskning av inhyrd personal inom hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhet
 Revisionsrapport - Granskning av inhyrd personal inom hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhet
Paragrafen är justerad
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